ARMOEDESENSITIVITEIT-SCAN
HOE ARMOEDESENSITIEF IS UW BEDRIJF?

Wordt u geconfronteerd met ziekteverzuim en verloop van werknemers die onvoldoende presteren
omwille van privé-problemen? Heeft u veel werknemers waarbij er loonbeslag is? Krijgt u vaak vragen
naar voorschotten? Dit zijn mogelijke signalen van een armoedeproblematiek.

Het Netwerk tegen Armoede biedt bedrijven een Armoedesensitiviteit-Scan aan. Deze unieke
tool brengt in kaart hoe armoedesensitief uw bedrijf is. Met armoedesensitief bedoelen we
de mate waarin uw bedrijf de duurzame tewerkstelling van medewerkers in armoede
faciliteert.
Waarom?
Voor u als werkgever genereert een duurzame tewerkstelling van mensen in armoede talrijke
positieve effecten zoals een daling van het absenteïsme, een verhoging van de motivatie en
de prestaties en een daling van het personeelsverloop en bijgevolg van de aanwervings- en
opleidingskosten. Voor mensen in armoede is een duurzame tewerkstelling een belangrijke
hefboom om uit armoede te geraken.
Hoe?
Tijdens de scan wordt aan de hand van gerichte vragen in kaart gebracht hoe uw bedrijf
scoort op 7 topics. Elk van deze topics betreft een belangrijk aspect in de duurzame
tewerkstelling van mensen in armoede. De scan vraagt om een tijdsinvestering van 2 à 3u.
Rond de tafel zitten bv. de HR-directeur, een leidinggevende, een regioverantwoordelijke, de
vertrouwenspersoon, …
De resultaten van het gesprek worden door ons verwerkt in een rapport dat toelicht hoe het
bedrijf op elk van de 7 topics scoort en geeft inzicht in hoe armoedesensitief uw bedrijf is.

Deze dienstverlening kwam tot stand in samenwerking met

Het Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel met een unieke
expertise in armoede. Het netwerk bereikt meer dan 20.000 mensen in armoede die vanuit hun ervaringen
input geven om armoede structureel te bestrijden. Deze expertise is er ook op het vlak van tewerkstelling.
Op basis van deze ervaringsexpertise, wetenschappelijk onderzoek en best practices uit de bedrijfswereld
ontwikkelde het Netwerk deze scan. Ons team bestaat uit consultants en ervaringsdeskundigen met ruime
ervaring in de bedrijfswereld en een sociaal assistent.

